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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum, 
Başkanlığın grup temsilcileriyle yaptığı te

maslar sonunda istişari olarak mutabakata va
rılan hususlar aşağıdaki şekilde açıklandı : 

«1. — Sayın milletvekilleri ile misafir ve zi
yaretçilerinin görüşmeleri, her gün birleşimden 
evvel saat 14,30 a kadar yapılacaktır. 

2. — Saat 14,30 da müracaat kapısı ile bi
rinci ve ikinci döner kapılar kapatılacak ve 
varsa misafirlerle ziyaretçiler 14,30 dan sonra 
Meclis salon ve kulislerinden çıkarılacaktır. 

3. — Saat 14,30 dan sonra gelen sayın mil
letvekilleri Meclise Şeref kapısından girecek- -
lerdir.» 

Ayrıca, Genel Kurula devamı sağlamak için 
Başkanlık Divanının aşağıda belirtilen kararı 
kabul olundu : 

«A) Her birleşimin başında, sayın üyelerin 
isimleri okunmak ve ismi okunan üyenin bizzat 
«buradayım» dediğini tesbit etmek suretiyle 
yoklama yapılmasına; 

B) Yoklama işleminin sona erdiği, Başkan 
tarafından ifade edildikten sonra toplantıya 
katılanların namevcut addedilmesine; 

C) Birinci yoklamada veya mütaakıben 
yapılacak yoklama ve açık oylamalardan her 
hangi birinde mevcudolmıyan üyelerin namev
cut addedilmesine; 

D) Yukardaki esaslara göre, üç birleşim 
üstüste Genel Kurul toplantılarında namev
cut olan üyelerin, üçüncü birleşimi takibeden 
on gün içinde, mucip sebepleriyle birlikte de
vamsızlıklarına ait mazeretlerini bir tezkere 
ile kendiliklerinden Başkanlığa bildirmelerine; 

E) Devamsızlığı sabit olan üyelerden : 
a) Yukardaki maddede belirtilen süre için

de mazeretini bildirmiyenlerin; 
b) Gösterdikleri mazeretleri muhik görül-

miyenlerin; izinsiz addedilmesine; 
F) izinsiz addedilenlerin adlarının Resmî 

Gazetede ilân edilmesi; bu ilânı takiben on gün 
içinde yapılan muameleye karşı şikâyette bu-
lunmıyanlarla, vâki şikâyeti muhik görülmiyen-
lerin izinsiz geçirmiş oldukları günlere isabet 
edecek miktardaki ödeneklerinin kesilmesine, 
vâki şikâyetleri muhik görülenlerden her hangi 
bir kesintinin yapılmamasına; 

G) Bu kararın Genel Kurulun tasvibine su
nulmasına,» 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının, 
(2/142 ve 2/143) esas numaralı kanun teklifle
rinin 14.1.1970 tarihli 25 nci Birleşimde kurul
ması ka,bul olunan Geçici Komisyona havalesine 
dair tezkeresi ile 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, (2/20 ve 
2/21) esas numaralı kanun tekliflerinin, içtü
züğün 36 ncı maddesi gereğince gündeme alın
masına dair iki önergesi kabul olundu. 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
sinin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
tekrar açık oya sunuldu. 

Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri Kasta
monu Milletvekili Sabri Keskin ve Ankara Mil
letvekili Orhan Eren'in, ikili Anlaşmalar ko
nusunun lâyıkı ile anlaşılabilmesi ve bu alanda 
geniş görüşmeler yapılabilmesini temin için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi üzerindeki 
görüşmelerin gizli olarak yapılması Dışişleri 
Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil tarafından is
tenildi. 

Yapılan görüşmelerden sonra verilen öner
geler üzerinde Cumhuriyet Senatosu üyelerinin 
gizli görüşmeleri takibedebilmeleri hususu ka
bul olundu. 

Oturumun devamı gizli olarak cereyan etti. 
NOT : 
1. — Birleşimin başında açık oya sunulan 

«Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi
nin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna geçi
ci bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin, oylann ayınmı sonunda, kabul olunduğu 
gizli görüşmeler sonunda bildirildi. 

2. — Görüşmelerin gizli yapılmasına lü
zum gösteren konu sonuçlanmadığından, 
24 . 1 . 1970 Cumartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 21,58 de son ve
rildi. 

Kâtip 
Başkan Kayseri 

Ferruh Bozbeyli Şevket Doğan 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 
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II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

1. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile, Adalet Bakanlığı bölümlerine 
kadro eklenmesine dair kanun tasarısı (1/185) 
(Adalet ve Plân komisyonlarına) 

2. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Uçuş 
Hizmetleri Tazminat Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/186) 
(İçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına) 

Teklifler 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Llahmut Vurai ve 29 arkadaşının, Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununa ek kanun teklifi 
(2/249) (Millî Savunma ve Plân komisyon
larına) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlyıoruz. 
Muhterem arkadaşlarım, dünkü birleşimde 

Yüce Heyetiniz tarafından alınmış bir karar ge
reğince, bugünkü görüşmeler de gizli olarak ce-

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner 
ve 8 arkadaşının, 223 sayılı Denizaltı, Dalgıç 
ve Kurbağa Adam Tazminat Kanununun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/250) (Millî Savunma ve Plân komisyonları
na) 

5. — Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven 
ve 9 arkadaşının, 11 . 4 . 1928 tarihli ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı ic
rasına dair Kanunun 32 nci maddesinin tadiliy-
le, işbu kanuna bir ek ve bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/251) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarına) 

6. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 3 
arkadaşının, 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı 
Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine 
ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılması
na dair 1101 sayılı Kanunun geçici 9 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/252) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

reyan edecektir. Heyeti Umumiye salonumuzda 
bulunan samiin ve sayın basın mensuplarının sa
lonu terk etmelerini rica ederim. 

(Açık görüşme bitiş saati : 15,02) 
(Oturumun devamı gizli cereyan etmiştir.) 
NOT : 
1. •— Genel görüşme önergesi üzerinde görüş

melere devam edilmesine imkân verilmek üzere, 
25 . 1 . 1970 Pazar günü saat 10 da bağlıyacak 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 31 nci Birleşimini açıyorum. 

I I I - YOKLAMA 
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olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporunun, aynı gün saat 15 te görüşülme
sine başlanmasına karar verilmiştir. 

2. — Görüşmelerin gizli yapılmasına lüzum 

gösteren konu bu birleşimde de sonuçlanmadığın
dan, 25 . 1 . 1970 Pazar günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime (25 . 1 . 1970) saat 
00,32 de son verilmiştir. 
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II 
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III 
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